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I. Inleiding  
   

Aanleiding 
Het Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en onderdeel van de Directie Langdurige Zorg, zoekt structurele oplossingen 
die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. Het programma heeft reeds 
diverse onderzoeken verricht naar de aard en het ontstaan van complexe zorgvragen. Deze onderzoeken zijn 
soms zelfstandig of in andere gevallen in samenwerking met, of zelfstandig door andere organisaties verricht. 
Het programma OPaZ betrokken stakeholders hebben behoefte aan inhoudelijke verdieping en nadere 
advisering omtrent de mogelijkheden voor een routewijzer voor complexe zorgvragen. Partijen onderkennen 
dat, ondanks de enorme hoeveelheid aan informatie en digitale wegwijzers, er nog te vaak sprake is van situaties 
waarin mensen zich van het kastje naar de muur gestuurd voelen, en de juiste informatie moeilijk vindbaar is 
en/of onvoldoende aansluit bij de leefwereld van personen. Er is behoefte aan beter inzicht in de 
informatiekundige problemen bij complexe zorgvragen, en uitvoerbare en concrete oplossingsrichtingen.  

In de periode november 2019 tot en met april 2020 heeft Noblesse Oblige met E-Space onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheden voor een “wegwijzer complexe zorgvragen” in de vorm van een kwalitatieve en kwantitatieve 
analyse aangevuld met een aantal expertconsultaties. Dit onderzoeksrapport bevat de belangrijkste conclusies, 
resultaten en aanbevelingen van het onderzoek.  
 

Centrale vraagstelling 
De vraagstelling van het onderzoek is: 
 

‘Geef inzicht in de huidige informatievoorziening en adviseer het programma over het ‘ontwerp’ en de te nemen 
stappen om tot een “routewijzer complexe zorgvragen” te komen.’ 

 

Bij de beantwoording van deze vraagstelling is onderzoek gedaan naar een aantal routewijzers (zie onderstaande 
definitie van routewijzer), is het zoekgedrag van gebruikers geanalyseerd en is naar de rol van professionals in 
relatie tot complexe zorgvragen gekeken. 

Gelet op de centrale onderzoeksvraag en het binnen die context toewerken naar een oplossingsrichting voor wat 
betreft een routewijzer complexe zorgvragen, is het belangrijk om de term routewijzer in perspectief te 
plaatsen.  In dit rapport hanteren wij voor wat betreft de term ‘Routewijzer’, alle instrumenten die burgers 
gebruiken in hun zoektocht naar zorg en ondersteuning.  We hebben, in de context van dit onderzoek, om die 
reden voor de volgende definitie gekozen: 

 

‘Een routewijzer geeft je informatie en helpt je op weg om de juiste route te vinden naar een 
antwoord op jouw vraag.’ 

 

Een routewijzer hoeft dus niet per se een ‘ding’ te zijn, zoals een website, maar kan net zo goed een 
telefoonnummer zijn waar burgers geholpen worden, of een mens/professional die mensen verder helpt. Een 
routewijzer helpt je met ‘navigeren’ door je informatie te bieden en je verder te helpen als je er niet uitkomt. 

Scope 
Het onderzoek betreft digitale informatievoorziening aan mensen met complexe zorgvragen en complexe (vaak 
meervoudige) zorg-/ondersteuningsproblematiek. Het onderzoek betreft niet het curatieve deel van de zorg. Het 
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onderzoek betreft ook eenvoudigere en/of enkelvoudige zorgvragen die escaleren en de informatievoorziening 
die daar betrekking op heeft. Er is niet uitsluitend onderzoek verricht naar inhoudelijk-specifieke 
informatiebronnen maar ook naar andere informatiebronnen die een rol spelen in de zoektocht naar de juiste 
zorg en ondersteuning, vanaf het moment van oriëntatie.  

Gedurende het onderzoek liep er een tweede vergelijkbaar project: Wegwijzer van Volwaardig leven, gericht op 
4 specifieke doelgroepen met complexe zorgvragen (autisme, hersenletsel, EMB en LVB). Dit in tegenstelling tot 
de routewijzer complexe zorgvragen die is gericht op complexe zorgvragen in de volle breedte. Gedurende het 
onderzoek is nauw afgestemd met Wegwijzer van Volwaardig leven. 

Bij het formuleren van de aanbevelingen heeft, conform verzoek in de meegegeven opdrachtformulering, de 
uitvoerbaarheid van het advies een belangrijke plek ingenomen. 

Aanpak 
Om een zo compleet mogelijk beeld van alle facetten te krijgen is op drie verschillende manieren onderzoek 
verricht:  

1. Inventarisatie en analyse van informatiebronnen (kwalitatief onderzoek): hierbij is een inventarisatie gedaan 
van welke soorten informatiebronnen (zoals loketten en webportalen) er in de zorg beschikbaar zijn 
(aanbod). Op basis van de inventarisatie van het aanbod is een selectie aangebracht naar relevantie. Bij het 
bepalen van de relevantie is voornamelijk geredeneerd vanuit de zoekvraag van de cliënt en de informatie 
waar hij/zij/vertegenwoordigers naar op zoek zijn (vraag). Voor de zoekvraag van de cliënt is als 
uitgangspunt de in OPaZ ontwikkelde persona’s1 gehanteerd: 

 
Figuur 1 -  OPaZ Persona's - representeren groepen mensen die moeite 
hebben om passende zorg te vinden 
 

 
 

1 Zie https://www.informatielangdurigezorg.nl/complexe-zorgvragen/om-wie-gaat-het 
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Op basis van de selectie is met een aantal representatieve organisaties interviews afgenomen. Bij de 
interviews stond de onderzoeksvraag centraal.  
 

2. Analyse van content en zoekgedrag (kwantitatief onderzoek): Op basis van de inventarisatie en selectie van 
relevante informatiebronnen is ook een selectie gedaan van webportalen die voldoende representatief zijn 
en over de relevante data beschikken. Op basis van beschikbare gegevens, zoals data van bezoekcijfers en -
gedrag van bestaande webportalen en data verkregen door analyse van aangeboden content door deze 
webportalen zelf, zijn analyses op deze gegevens uitgevoerd. Het doel van de analyses is tweeledig: 
 

a. Het verkrijgen van inzicht in de structuur van de aangeboden content en het gerelateerde 
zoekgedrag van gebruikers; 
 

b. Door gebruik te maken van de door OPaZ gedefinieerde profielen van Persona’s een relatie leggen 
tussen de aangeboden content van webportalen en de mate waarin de content in de 
informatievraag  van de diverse profielen voorziet (op basis van onderlinge overeenkomsten/ 
verwantschap). 
 

3. Expertconsultatie (validatie onderzoek): gedurende het onderzoek is samen met VWS en andere experts 
een tweetal ThinkLab bijeenkomsten georganiseerd. Hierbij zijn experts betrokken op het gebied van 
informatievoorziening op het vlak en van (langdurige) zorg, ondersteuning en ook daarbuiten. Dit met als 
doel de tussentijdse resultaten te valideren en met experts te klankborden voor wat betreft mogelijke 
oplossingsrichtingen. 
 

De aanpak voorziet kort samengevat in het verkrijgen van zowel kwalitatieve als kwantitatieve inzichten die 
nodig zijn om te komen tot een onderbouwing van het ‘ontwerp’ en de te nemen stappen voor een routewijzer 
complexe zorgvragen. 
 

Leeswijzer 
Dit onderzoeksrapport vormt een samenvatting van de belangrijkste inzichten, constateringen, conclusies en 
aanbevelingen van het onderzoeksteam waarbij de centrale vraagstelling leidend is geweest voor het formuleren 
van een ‘ontwerp’ routewijzer complexe zorgvragen.  

Er wordt verondersteld dat de lezer van dit rapport bekend is met het programma OPaZ2, de uitgangspunten, 
definities en principes hiervan. In het rapport wordt aangesloten op het begrippenkader van OPaZ. 

Bij het lezen van dit onderzoeksrapport is het belangrijk om te onderkennen dat hoofdstuk II en III een beknopte 
weergave vormen van het kwalitatief en kwantitatief onderzoek dat verricht is. De inhoud is gebaseerd op twee 
losstaande onderzoeken die in het kader van de opdracht zijn uitgevoerd en die als op zichzelf staande 
documenten gelezen dienen te worden. Hoofdstukken II en III zijn dus uitsluitend bedoeld om de lezer een 
indruk te geven in de aard en het resultaat van het onderzoek alsmede de belangrijkste inzichten en 
constateringen per type onderzoek. In de bijlagen treft u de volledige versies van het kwalitatief en kwantitatief 
onderzoek.  

Hoofdstuk II betreft een beknopte weergave van het kwalitatief onderzoek dat verricht is bij de Inventarisatie en 
analyse van informatiebronnen in relatie tot een routewijzer complexe zorgvragen. Hoofdstuk III geeft het 
kwantitatief onderzoek van de webportalen waar beschikbare data van aanwezig was, beknopt weer. Ook wordt 

 
 

2 https://www.informatielangdurigezorg.nl/opaz 
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in hoofdstuk III uitgelegd op welke wijze analysemethoden zijn gebruikt en een relatie is gelegd met de OPaZ 
persona’s. 

Hoofdstuk IV bevat de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek. Verder wordt conform 
verzoek een voorstel uitgebracht ten aanzien van de oplossingsrichting en het mogelijk ‘ontwerp’ van een 
routewijzer complexe zorgvragen. 
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II. Inventarisatie en analyse van informatiebronnen 
 

Het kwalitatieve deel van het onderzoek routewijzer complexe zorgvragen is gericht op het inventariseren en 
selecteren van relevante informatiebronnen (zoals loketten en webportalen) in de zorg (aanbod). Bij het 
selecteren van relevante informatiebronnen t.b.v. het onderzoek is geredeneerd vanuit de zoekvraag van de 
cliënt en de informatie waar hij/zij/vertegenwoordigers naar op zoek is (vraag). Dit is gedaan op basis van de 
door OPaZ gedefinieerde profielen van persona’s. Het doel van dit deel van het onderzoek is om inzicht te 
krijgen in het huidige informatieaanbod, het kunnen identificeren van de soorten informatie en het verkrijgen 
van inzicht in de bruikbaarheid van de informatievoorziening vanuit het perspectief van de cliënt. 

We hebben kunnen constateren dat er veel websites, wegwijzers, sociale kaarten, loketten en telefonische 
hulplijnen zijn, waar mensen terecht kunnen voor informatie op het gebied van zorg en ondersteuning. Veel 
partijen en organisaties proberen een bijdrage te leveren aan het overzichtelijk maken van alle informatie voor 
zorgbehoevenden, professionals en aanverwanten  door een logische ordening aan te brengen. Helaas is dit niet 
altijd even makkelijk omdat het terrein van zorg en ondersteuning zich kenmerkt door een complex stelsel met 
verschillende wetten, beleidsregels en een diversiteit aan verantwoordelijken en uitvoerders. Het stelsel wordt 
om die reden door vele burgers en professionals niet altijd overzien. Ondanks de vele webportalen, loketten en 
andere informatiebronnen (Regelhulp, Eigenkrachtwijzer, sociale kaarten, Het Juiste Loket, etc.) vinden mensen 
niet altijd de juiste informatie hetgeen mede tot complexe situaties en escalaties leidt.  
 

Bestaande informatiebronnen 
Ten behoeve van zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve deel van het onderzoek is een brede inventarisatie 
gedaan van informatiebronnen die als routewijzer dienen. Het huidige aanbod is hierbij breed, doch niet 
uitputtend vanwege het grote aantal informatiebronnen, in beeld gebracht. Er is vanuit het perspectief van de 
cliënt in relatie tot zorg en ondersteuning gekeken naar de meest gebruikelijke manieren waarop zorgzoekenden 
op zoek gaan naar informatie. Gelet op de door ons gehanteerde definitie voor routewijzer is bewust gekozen 
om niet alleen te kijken naar websites, tools en andere digitale mogelijkheden die zich als hulpmiddel voor 
‘complexe zorgvragen’ presenteren, maar ook te kijken naar sites die meer algemene informatie geven over 
zorg, loketten en ondersteuning door professionals. Op hoofdlijnen is gekeken naar:  

• Webportalen die vanuit het ministerie van VWS (directie Langdurige zorg) zijn opgericht of worden 
gesubsidieerd. 

• Webportalen van organisaties die zich richten op specifieke doelgroepen (met complexe vragen).  
• De organisaties en professionals achter de belangrijkste digitale zoekresultaten van ‘routewijzers’ of 

‘wegwijzers’ in de zorg en die gebruik maken van verschillende webportalen. 

Ten behoeve van het kwalitatieve deel is een selectie gemaakt van meest relevante informatiebronnen. Hierbij is 
onder meer gekeken naar de kwaliteit van de informatie die door partijen geboden wordt, de aantallen cliënten 
die ondersteund worden, het ‘karakter’ en de bedoeling achter de geboden ondersteuning. Op basis van de 
bereidheid van partijen om mee te werken aan het onderzoek zijn interviews ingepland. Er is gebruik gemaakt 
van semigestructureerde interviews zodat geïnterviewden voldoende ruimte kregen om hun eigen aanvullende 
inzichten te delen. 

Voor wat betreft het kwantitatieve deel is op basis van de selectie voornamelijk gekeken naar de 
beschikbaarheid van gegevens en de bereidheid van partijen om vanuit de context van data-analyse aan het 
onderzoek mee te doen. De resultaten hiervan zijn opgenomen in hoofdstuk III - Het informatielandschap. 
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Voor wat betreft de categorisering van de huidige informatiebronnen hebben we gebruik gemaakt van een 
vereenvoudigde weergave van de piramide van OPaZ3 (zie figuur 2). We richten ons op de verschillende niveaus 
van complexiteit die in de piramide zijn weergegeven: onderin de piramide vallen de zorgvragen die als minst 
complex ervaren worden en waar veelal passende zorg wordt geboden. Bovenin bevinden zich de zorgvragen die 
als meest complex worden ervaren, het betreft een minder grote hoeveelheid vragen waarvan de situatie 
dusdanig is geëscaleerd dat het als complex wordt ervaren. De aard van de complexiteit is niet uitsluitend 
medisch van aard maar kan ook te maken hebben met andere factoren zoals verwachtingen, onzorgvuldigheden 
in het proces, interpretaties, on-professionaliteit, etc. 

 

Figuur 2 – vereenvoudigde weergave piramide van OPaZ 
 
De informatiebronnen die in kaart zijn gebracht, zijn geplot op de piramide (zie figuur 3). De weergave in figuur 3 
is niet uitputtend, maar een selectie van informatiebronnen waarin bronnen van ministeries, particuliere 
initiatieven, samenwerkingsverbanden zijn opgenomen. Ook hebben we gekeken naar verschillende doelen 
en/of doelgroepen die informatiebronnen voor ogen hebben. De figuur moet voornamelijk een beeld geven van 
de grote hoeveelheid en diversiteit aan informatiebronnen. Daarnaast kunnen informatiebronnen die nu geplot 
staan aan de bovenkant van de piramide, het meer complexe gedeelte, zeer waardevol zijn voor cliënten of 
zorgzoekenden die (nog) geen complexe zorgvraag hebben. Dit hangt af van het zoekgedrag en de beleving van 
cliënten en zorgzoekenden zelf.   

 
 

3 Rapport Informatievoorziening als ondersteuning voor een Passend Zorgaanbod, zie  
https://www.informatielangdurigezorg.nl/binaries/informatielangdurigezorg/documenten/publicaties/opaz/rapporten/1/rapport-informatievoorziening-als-
ondersteuning-voor-een-passend-zorgaanbod/Rapport+Informatievoorziening+als+ondersteuning+voor+een+Passend+Zorgaanbod.pdf 
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Figuur 3 - categorisering van informatiebronnen op de piramide van OPaZ 
 

Drie soorten Informatiebronnen 
Uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte informatiebronnen in drie typen verschillende typen zijn te 
categoriseren: 

1. Informatiebronnen die ondersteunen bij de Basis op orde (onderkant van de piramide): 
deze zijn voornamelijk georganiseerd vanuit de overheden (rijksoverheid en decentraal) en 
bieden informatie over wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er verschillende initiatieven, 
privaat of vanuit de overheid, om het zorglandschap in beeld te brengen en overzicht te 
creëren. De insteek is vanuit de breedte en in een aantal gevallen vanuit de 
“systeemwereld” en aanbodgedreven. 

2. Informatiebronnen die Op maat hulp bieden (middelste twee gedeelten van de piramide): 
hier zien we een vertaalslag naar de vraag van de individuele client en informatie die 
minder gericht is op uitleg van de systeemwereld. Deze soort routewijzers maken veelal 
een vertaling van de wensen en behoeften van individuele cliënten naar wat er mogelijk is 
vanuit het systeem.  

3. Informatiebronnen die ondersteunen bij Complexiteit en opschaling (bovenste gedeelte van 
de piramide): complexiteit ontstaat als de zorgvraag niet past in het standaard systeem 
(systeemwereld). Bij deze routewijzers is behoefte aan specialistische ondersteuning en 
uitleg van opschalingsmogelijkheden. Het vraagt om echt aan te sluiten bij de leefwereld van 
de betrokken persoon en regie te voeren om de complexiteit het hoofd te bieden. Bij 
complexe zorgvragen zijn vaak meerdere partijen betrokken die allemaal een stukje van de 
oplossing moeten invullen. Het gaat niet om blauwdrukken en stroomschema’s waardoor 
het lastiger in een ‘hokje’ te plaatsen is of is te standaardiseren.  

We zien dat verschillende (digitale) informatiebronnen zich bevinden op een specifiek deel van de piramide. Er 
mist de benodigde samenhang en focus om te zorgen dat zaken in de basis al zo goed zijn opgelost dat 
opschaling zo min mogelijk noodzakelijk is, en als opschaling wel noodzakelijk is dat informatievoorziening op 
een logische manier op elkaar aansluit. Zo zien we bij het middelste deel (vraaggedreven hulp) verschillen in de 
onderwerpen waar sites zich op richten (bijvoorbeeld ouderenzorg, gehandicaptenzorg of maatschappelijke 
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ondersteuning), maar niet voldoende samenhang wanneer deze onderwerpen kruisen. Ook mist de verbinding 
vanuit de onderste laag van de piramide naar de bovenste delen van de piramide, zodat mensen die niet direct 
geholpen kunnen worden meer informatie op maat krijgen aangeboden. Tot slot is er een onderscheid tussen 
informatiebronnen die cliënten en hun naasten informatie bieden, en routewijzers die zich focussen op 
professionals zoals cliëntondersteuners en zorgverleners.  
 

Kenmerken van een ‘goede’ routewijzer 
Op basis van de gesprekken die gevoerd zijn met mensen die werken aan en/of met informatiebronnen die 
gericht zijn op (complexe)zorgvragen, analyse van verschillende soorten informatiebronnen en de 
expertconsultatie (d.m.v. Thinklabs) is gekeken naar de kenmerken en randvoorwaarden voor een goede 
routewijzer.  

Zowel experts als geïnterviewden zien een routewijzer voor burgers met complexe zorgvragen niet als een nieuw 
webportaal of andere informatiemedium, maar eerder als een aanvullend ondersteunend instrument voor 
organisaties en professionals zodat de burger beter ondersteund kan worden, alsmede als een instrument voor 
het optimaliseren van de bestaande informatiebronnen richting burgers. De meerwaarde van 
informatievoorziening wordt door professionals voornamelijk gezien in een verbeterde informatiepositie bij 
zowel cliënt als professional. Onderstaand een opsomming van de belangrijkste kenmerken die door partijen zijn 
meegegeven:  

• Een betere ondersteuning van cliënten en professionals gedurende het zorgproces draagt bij aan het 
voorkomen van escalaties. Op dit moment is informatie in veel gevallen niet, beperkt of lastig 
beschikbaar. Zo weten cliënten en professionals vaak niet wat wettelijk wel/niet mogelijk is. Het 
achterhalen van de juiste informatie is vaak een moeizaam en ingewikkeld proces.  

• De waarde in de verscheidenheid van bestaande informatiebronnen wordt wel degelijk onderkend door 
partijen omdat de diversiteit aan complexe zorg groot is. Een diversiteit aan informatiebronnen kan 
bijdragen aan het aansluiten bij de leefwereld van cliënten en het kunnen richten van informatie op 
specifieke doelgroepen met complexe zorgvragen. 

• Er is behoefte aan diversiteit en maatwerk in de benadering van cliënten en professionals bij complexe 
zorgvragen. Veel informatiebronnen zijn te generiek en onvoldoende specifiek in het geval van 
complexe zorgvragen. Een (1) uniform routewijzer voor alle complexe zorgvragen wordt om die reden 
als moeilijk haalbaar gezien. Dit omdat het risico ontstaat dat te veel ‘compromissen’ moeten worden 
gesloten in de benadering van de diverse doelgroepen (leefwereld/persona’s), het onderhoud en 
actualiteit van de informatie en de detaillering van informatie.  

• Een goede en uniforme inrichting van informatiebronnen draagt bij aan het voorkomen van escalatie 
situaties. Het ontwikkelen van best practices en het delen van de criteria die hier aan bijdragen kunnen 
ervoor zorgen dat de bestaande informatievoorziening nader geoptimaliseerd kan worden. Het betreft 
criteria ten aanzien van eenduidigheid, uniformiteit, begrijpelijkheid, volledigheid en duiding in 
kwaliteit.  

• De rol van professional wordt als cruciaal gezien bij complexe zorgvragen omdat vaak maatwerk, 
betrokkenheid en inzicht nodig zijn. Een professional waar je snel terecht kunt, die kan luisteren en die 
een constante factor is, die eerlijk is over de (on)mogelijkheden, en geen valse verwachtingen schept. 
De persoonlijke aanpak die hiermee ontstaat wordt gezien als belangrijk en doorslaggevend in het 
proces.  

• Informatiebronnen die bij het bieden van informatie uitgaan van de behoefte van mensen, en niet wat 
het zorgsysteem te bieden heeft o.b.v. zorginkoop/-contracteren dragen bij aan het reduceren van 
complexe zorgvragen en scoren v.w.b. klanttevredenheid hoger. Bij dit type informatiebronnen wordt 
bij de vraagverheldering op basis van de behoefte van de cliënt en diens mogelijkheden toegespitste 
informatie aangereikt. Dit verhoogt de autonomie en zelfredzaamheid van cliënten (en afgeleid van 
professionals).  
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• Begrijpelijkheid, volledigheid, samenhang en vindbaarheid zijn belangrijke factoren die van invloed zijn 
op de kwaliteit van informatiebronnen. Informatiebronnen die zorgen dat deze aspecten goed ingericht 
zijn, worden beter gevonden en bieden, over het algemeen, partijen kwalitatief betere informatie. 

• Informatiebronnen die gebruik maken van evaluatie-instrumenten verkrijgen meer inzicht in de 
effectiviteit van de informatie die ze richting burger en professional bieden. Hierbij wordt over het 
algemeen de platformgedachte4, zoals die wordt toegepast door bedrijven als: Werkspot.nl, Facebook, 
Wikipedia en Airbnb, toegepast.  

• Informatiebronnen die feedback mogelijkheden voor eindgebruikers bieden kunnen bijdragen aan het 
signaleren van routes die leiden tot complexe zorgvragen.  

 

Belangrijkste constateringen 
Voor wat betreft de kwalitatieve analyse in het gebruik van informatiebronnen zijn de volgende constateringen 
gedaan:  

1. Professionals als vraagbaak. Uit voorgaande blijkt dat professionals een belangrijke rol vervullen bij het 
op weg helpen van cliënten met complexe zorgvragen, zeker gelet op het grote aantal niet altijd 
eenduidig en samenhangende informatiebronnen. We zien dat hoe hoger een zorgzoekende in de 
piramide terechtkomt, hoe meer mensenwerk eraan te pas moet komen. Maar uit het onderzoek blijkt 
ook dat professionals vaak niet weten wat er precies wel of niet kan, mag of verwacht wordt. Vragen 
zoals ‘Staan de regels dit toe?’ of ‘Zijn er plekken voor behandeling…?’ leiden tot twijfel en onzekerheid 
bij de professionals. Door professionals is er behoefte aan een betere en optimalere ondersteuning 
voor wat betreft de informatie die hun bereikt. Duiding, laagdrempelige informatie 
(juridische/medische/procesmatige/etc. informatie) en een betere informatie-uitwisseling/-deling 
tussen professionals (o.a. kennisdeling, vraagverheldering voor professional, etc.) kunnen hieraan 
bijdragen. Verder is een heldere/eenduidige communicatie vanuit de overheid gewenst. 

2. Beschikbare informatie is aanbod gedreven. De beschikbare informatie vanuit (semi-)overheden is 
grotendeels aanbod gedreven bij de ‘basis op orde’. Dat is ontstaan doordat de uitvoering van beleid 
(zorginkoop), aanbod heeft gecreëerd wat herleidbaar is naar wet- en regelgeving. Veel van de sites zijn 
niet gericht op de achterliggende zorgvraag en zorgbehoefte van cliënten. We zien bij ‘vraaggedreven 
hulp’ wel meer oog voor de achterliggende zorgvraag, maar dit leidt niet voldoende tot integraliteit om 
complexe zorgvragen op te lossen.   

3. Platform-denken. Uit de expertconsultatie blijkt dat er nog onvoldoende gebruik wordt gemaakt van 
moderne inrichtingsmodellen die partijen in staat stellen informatiebronnen te verbeteren door gebruik 
en feedback van gebruikers. Dit platform-denken is tegenwoordig een belangrijke basis voor succes, 
diverse grote en bekende partijen zoals Uber, Airbnb, Facebook passen deze technieken succesvol toe 
en kan de informatievoorziening binnen de zorg ook helpen versterken.     

4. Privacy. De toegevoegde waarde van een geïntegreerde informatieaanpak over alle doelgroepen 
knellen mogelijk met de privacy positie van personen en professionals. Partijen (waaronder cliënten 
zelf) zijn hier huiverig voor. Bij het hergebruiken en delen van data dient dan ook de AVG in 
ogenschouw genomen te worden en dient de privacy positie van personen geborgd te zijn (privacy by 
design principes toepassen). 
 

Voor uitgebreide informatie ten aanzien van dit deel van het onderzoek kunt u bijlage I raadplegen. Hierin treft u 
een volledig verslag van het kwalitatief onderzoek dat verricht is. 

 
 

4 Zie https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innovatie/maak-slim-gebruik-van-digitale-platforms/ 
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II. Het Informatielandschap 
 

In het vorige hoofdstuk zijn we ingegaan op de inventarisatie en analyse van informatiebronnen. Zoals aangeven 
is er een heel informatielandschap aan informatiebronnen die als routewijzer dienen bij al dan niet complexe 
zorgvragen. Door dat informatielandschap navigeert de burger en probeert hij/zij de route naar zorg en 
ondersteuning te vinden. 

Voor de burgers is het van belang dat de gezochte informatie aanwezig, vindbaar, betrouwbaar en vooral 
bruikbaar is. Verder is de samenhang (of het ontbreken daarvan) tussen informatiebronnen, gelet op  de 
veelheid aan geboden informatie, zeer belangrijk. In het kwantitatieve deel van dit onderzoek is gekeken naar dit 
informatielandschap vanuit het perspectief van beschikbare data, het gebruik daarvan door cliënt en 
professional en de aangeboden content 

In de praktijk is het analyseren van gegevens ten behoeve van het kwantitatieve deel van het onderzoek helaas 
beperkt gebleven omdat de beschikbare data van de voor het onderzoek geselecteerde webportalen niet altijd 
aanwezig, representatief genoeg of volledig was. Op basis van de beschikbare data is gekeken naar bezoekcijfers 
en gedrag, de routes die burgers afleggen, en de aangeboden informatie/content en de vindbaarheid daarvan. 
Als fundamentele en eerste conclusie/aanbeveling kan dan ook gesteld worden dat dit een algemene en 
randvoorwaardelijk verbeterpunt is voor partijen en in de afsprakensfeer. Beschikbaarheid van bruikbare data 
zal in toenemende mate van doorslaggevend belang zijn bij het kunnen analyseren van de aard en het ontstaan 
van complexe zorgvragen. Dit ten einde verbetermaatregelen te kunnen formuleren.   
 

Navigeren langs webportalen 
Op basis van de beschikbare statistieken van de webportalen is te zien dat er duidelijk behoefte is aan informatie 
over zorg en ondersteuning. Cijfers tonen aan dat de grote generieke sites miljoenen sessies per jaar hebben 
(sites als Zorgkaart Nederland zelfs in de tientallen miljoenen). Van de onderzochte sites 
(informatielangdurigezorg.nl, dwanginzorg.nl, zorgkaartnederland.nl, regelhulp.nl, zorgvoorbeter.nl, 
kennispleingehandicaptensector.nl, beteroud.nl, vilans.nl) springt Zorgkaart Nederland er met 1 miljoen 
bezoekers per maand bovenuit. 

Over het algemeen laten sites zien dat 65% van de bezoekers via een zoekmachine (ergens) op de site komt en 
dat 10-15% van de bezoekers direct naar de site gaan. De overige 20-25% komt van refererende sites. 
Zoekmachines (zoals Google) zijn dus een belangrijk instrument voor het vinden van informatie over zorg en 
ondersteuning. Voor het vinden en tonen van de juiste informatie maken deze zoekmachines gebruik van 
algoritmen. Deze algoritmen die zijn in staat om naast de vraag die een gebruiker stelt de context van die vraag 
mee te laten wegen, en geven op een ‘intelligente’ manier antwoord op zoekvragen. Deze algoritmen maken 
gebruik van tekstherkenning en kennen op basis van gerelateerde termen de context van vragen.  
 

In het kwantitatief onderzoek hebben wij analyse gedaan van de aangeboden onderwerpen en de bijbehorende 
context, wat inzicht verschaft in de routes die burgers volgen in hun zoektocht langs de verschillende 
webportalen. Omdat Google verreweg de meest gebruikte zoekmachine wereldwijd5 (ook in Nederland) is, heeft 
het onderzoek zich gebaseerd op de zoekkenmerken van Google als zoekmachine, en is gebruik gemaakt van 
vergelijkbare algoritmen als de zoekalgoritmen van Google. Door specifieke operatoren te gebruiken bij het 
zoeken met Google kunnen we inzichtelijk maken welke content van de verschillende webportalen aan burgers 
wordt gepresenteerd. Met andere woorden: wat laat Google wel en niet zien aan burgers als zij naar informatie 
zoeken, en hoe ondersteunt Google het navigeren langs verschillende webportalen.     

 
 

5 Google heeft 92% van het wereldwijde marktaandeel voor wat betreft Search (nov. 2019) 
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Figuur 4 - Related Search resultaten met als start informatielangdurigezorg.nl (feb. 2020) 

 
In bovenstaande figuur is weergegeven hoe Google informatielangdurigezorg.nl relateert aan andere sites. In de 
figuur is te zien hoe burgers veelal tussen de verschillende webportalen navigeren. Deze figuur is opgesteld op 
basis van “related search”. Met een “related search” operator kun je zien hoe Google een bepaald domein 
relateert aan andere domeinen. Dit betreft een momentopname en geeft inzicht in hoe Google domeinen 
categoriseert. In bovenstaand plaatje beginnen we bij informatielangdurigezorg.nl. Daar komen twee relaties uit, 
namelijk regelhulp.nl en mijnzorgnet.nl. Voor ieder volgend domein is een nieuwe related search uitgevoerd. De 
kleuren geven de clusters aan waar Google een site aan relateert. De zwart omrande sites zijn telkens als 
referentie genomen bij de volgende “related search”. Opvallend is dat Google al snel met sites komt in de 
curatieve zorg. Ook is waar te nemen dat sommige domeinen terug naar (eerder gerelateerde) bronnen 
verwijzen. Zo is te zien dat de lichtblauwe cirkel (ciz.nl) relatief veel voorkomt in meerdere domeinen. Verder is 
waar te nemen dat relaties snel worden gelegd naar algemene sites als overheid.nl en rijksoverheid.nl. Het 
webportaal van kiesbeter.nl  lijkt een spil te zijn tussen de specifieke sites in de zorg en de algemene 
informatiesites met generieke informatie. Opvallend is dat er ook webportalen naar boven komen die wel 
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gerelateerd zijn, maar al niet meer blijken te bestaan. In het voorbeeld staat Mijnzorgnet.nl dat al vanaf maart 
2019 niet meer actief is. 

Wat geconcludeerd mag worden is dat het domein van de langdurigezorg.nl relatief een beperkt aantal relaties 
heeft en dat er een grote kans bij het zoeken met Google bestaat dat veel resultaten uit andere domeinen aan 
de gebruiker als zoekresultaat worden teruggegeven. Ook kan de gebruiker resultaten krijgen van webportalen 
die al niet meer actief zijn.  

 

Vindbaarheid van informatie 
De content/inhoud van de webportalen speelt een belangrijke rol in de manier waarop burgers langs 
webportalen worden geleid en daarmee in de vindbaarheid van informatie. Uiteraard gaat het hierbij om zaken 
als SEO (Search enige Optimization) en SEA (Search Engine Advertising). Dit zijn technieken die door beheerders 
van webportalen worden toegepast om informatie van deze webportalen beter vindbaar te maken. Uit 
interviews blijkt dat partijen deze technieken al inzetten door de content op een SEO-vriendelijke manier te 
schrijven en door SEA (Advertentieruimte) in te kopen bij de zoekmachines.  

Waar echter veel minder naar gekeken wordt, laat staan geoptimaliseerd wordt, zijn de onderliggende 
informatieclusters van de verschillende webportalen. Binnen het kwantitatief onderzoek is LDA-topicmapping6  
toegepast om inzichtelijk te maken welke onderliggende informatieclusters in de aangeboden sites aanwezig 
zijn.  

De essentie van deze analyse is dat het inzichtelijk maakt op welke manier Google (en andere zoekmachines) de 
webportalen ‘zien’, en wat ze dus presenteren tijdens het zoeken door burgers. We zien dat informatieclusters 
niet hele duidelijke specifieke kenmerken hebben en daardoor slecht vindbaar zijn voor specifieke 
zoekopdrachten. Met andere woorden als iemand qua kenmerken heel goed past in een bepaalde persona of 
een combinatie daarvan (zie Inleiding/Scope) en met die specifiek eigenschappen gaat zoeken dan zijn er geen 
duidelijke informatieclusters te vinden die specifiek van toepassing zijn op zijn kenmerken en daar daadwerkelijk 
antwoord op geven. 
LDA-topicmapping is toegepast op de volgende sites afzonderlijk en in combinatie met elkaar: 

• informatielangdurigezorg.nl 
• dwangindezorg.nl 
• seniorweb.nl 
• regelhulp.nl 

 

In de onderstaande analyse is de focus gelegd op informatielangdurigezorg.nl. Resultaten van de overige sites is 
in bijlage II te vinden. 

In de hierop volgende Figuur 5 zijn de uitkomsten van de analyse te zien. Op basis van een coherentie analyse op 
de informatie binnen de site lijkt het erop dat er 7 topic clusters zijn. Topics zijn groepen woorden die in de 
geanalyseerde webportalen veel bij elkaar gebruikt worden. Deze komen naar voren door de LDA-analyse en 
geven inzicht in welke onderwerpen bij een bepaalde website met name naar voren komen. Dat kunnen heel 
andere onderwerpen zijn dan de makers van de webportalen voor ogen hebben. In de figuur7 zijn topics de rode 
en blauwe bollen aan de linkerzijde. Aan de rechterzijde is te zien welke termen (en hoe vaak) binnen zo’n topic 
vallen. Bij nadere analyse van de 7 topic clusters komt naar voren dat 3 topics het meeste woordgebruik 
bevatten (81%).  

 
 

6   Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Latent_Dirichlet_allocation 
7  Alle grafieken zijn in de bijlage opgenomen, maar voor de leesbaarheid niet allemaal in dit onderzoeksrapport opgenomen 
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Hieronder is topic 1 geselecteerd (rood van kleur) en is te zien wat de meest relevante termen binnen dat topic 
zijn. De LDA-analyse van de topics met het meeste woordgebruik (81%) laat ons de volgende drie grootste topics 
zien: 

1. Topic 1: pgb gemeente zorgkantoor wmo verzorging verpleging bijdrage dagbesteding wijkverpleging 
beschermd jeugdhulp zorgverzekeraar zvw pakket natura logeeropvang kosten recht loket zzp voldoet  

2. Topic 2: onderwijs documenten groep jongeren ouders thuiszitters manier overzicht kinderen periode 
overgangsrecht problematiek regelgeving kwetsbare leren kennis sociaal informatiekaart 

3. Topic 3: beleidsregels nadeel borg inventarisatie blijvende fase wooncomponent geestelijke 
aanscherping toetsing nadere hhm gehandicapt etmalen bureau verwachting woonlasten prestatie 
toelichting omschreven logfiles starten tien piwik afwisselend nachts werking wetswijziging uitwerking 

 

 

Figuur 5 - Analyse Topic 1 
 

De drie topics (net als van de overige hier niet benoemde topic -clusters) bevatten voor het grootste deel 
generieke onderwerpen: onderwerpen die aan vele andere onderwerpen gekoppeld zijn, en dus niet/matig 
helpen bij het vinden van antwoorden op jouw specifieke vraag. Aangezien Google een dergelijke topicindeling 
gebruikt om de genoemde webportalen vindbaar te maken, zul je bij het zoeken via Google alleen de generieke 
verwijzingen vinden. In de praktijk kan dat betekenen dat wanneer je de site direct (vanuit de homepage) 
bezoekt en navigeert via haar interne links (menustructuren, zoekopdrachten) je misschien prima bij de 
benodigde informatie uitkomt. Echter, wanneer je van buitenaf komt (Google, Bing, Startpage, etc.) dan wordt 
deze lokale structuur niet gezien en wordt er op basis van trefwoorden pagina’s weergegeven, die onderdeel zijn 
van generieke topics. 
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We kunnen op basis van voorgaande concluderen dat: 

“Als gebruikers met vragen op zoek zijn naar specifieke antwoorden zullen door search 
engines over het algemeen verwezen worden naar generieke onderwerpen, en dus 

waarschijnlijk algemene antwoorden op hun specifieke vragen krijgen. Cliënten met complexe 
zorgvragen die met zoekmachines zoeken op het internet zullen hierdoor over het algemeen 

geen passend aanbod vinden terwijl dat er in sommige gevallen wel aanwezig kan zijn” 

 

Complexe zorgvragen bestaan veelal uit verschillende specifieke deelvragen. Omdat de kans groot is dat 
gevonden informatie op deelvragen niet passend is geldt nog meer dat dit zal leiden tot complexiteit (o.a. van 
het kastje naar de muur, gevoel van desinformatie, etc.). Als we daarbij nog in ogenschouw nemen dat vanuit de 
site statistieken blijkt dat 75% van bezoekers (informatielangdurigezorg.nl, dwangindezorg.nl) via een search 
engine of een refererende8 website komen, dan heeft bovenstaande conclusie nog meer impact. 
 

Belangrijkste constateringen 
Onderstaand een opsomming van onze belangrijkste constateringen voor wat betreft het kwantitatieve deel van 
het onderzoek: 

1. Gebruiksstatistieken moeilijk verkrijgbaar. Veel sites en informatiebronnen hebben we niet kunnen 
meenemen in het onderzoek omdat de data niet beschikbaar was voor onderzoek. Veelal is de 
informatie er wel, maar werd die niet aan ons beschikbaar gesteld. Over het algemeen zijn dat site 
statistieken waar aantal-bezoekers en sessies in worden bijgehouden en waar deze vandaan komen 
(search engines, refererende webportalen, direct search, etc.). Ook is er geen gedifferentieerd data 
naar doelgroep waardoor we deze nauwelijks hebben kunnen relateren aan een specifieke behoefte 
voor complexe zorgvragen. Deze data is ook niet af te leiden uit de casuïstiek. Data vanuit casuïstiek 
(met betrekking tot complexe zorg) die wordt uitgewisseld binnen de adviseurs is ongestructureerd 
(verhalend beschreven) en beperkt (n<50). 

2. Veel informatie maar onvoldoende samenhang. Er is veel informatie beschikbaar op een grote 
hoeveelheid verschillende webportalen. De verschillende webportalen opereren relatief los van elkaar 
en bieden daardoor niet genoeg samenhang om juist bij complexe zorgvragen (meerdere deelvragen) 
verbindingen te kunnen leggen. Onderzoek naar de verwantschap (manier waarop sites onderling 
gerelateerd zijn) laat zien dat langdurige zorg (LZ) sites wel sterk gerelateerd zijn, met algemene sites 
als overheid.nl en rijksoverheid.nl etc.  

3. Duidelijke behoefte aan informatie. Statistieken over het gebruik van de webportalen en het grote 
aantal bezoekers geven helder aan dat er behoefte is aan informatie over zorg en ondersteuning.  

4. Generieke antwoorden op specifieke vragen. Burgers die informatie zoeken over de langdurige zorg 
hebben moeite antwoorden te vinden op specifieke vragen. De onderzochte webportalen laten zien dat 
sites in de Langdurige zorg op zoekvragen van cliënten generieke informatie geven, en geen specifieke 
informatie waar de cliënt concreet mee geholpen kan zijn. Bovendien zijn de sites sterk gerelateerd aan 
generieke overheidssites. Samen met aanwijzingen dat clustering van informatie op sites generiek van 
aard is, kunnen we concluderen dat vragen van cliënten met een complexe zorgvraag over het 
algemeen on(voldoende)beantwoord blijven (bijv. verwijzing naar een wettekst of regeling). 

5. Effectiviteit van aangeboden informatie. Aanbieders van informatie willen zo goed mogelijk vindbaar 
zijn voor hun doelgroep, maar gaan daarmee (onbewust) de concurrentie met elkaar aan. Het 
‘verdienmodel’ van de meeste webportalen is gekoppeld aan bezoekersaantallen en daarmee een zo 

 
 

8 Refererende websites zijn van invloed op de ranking in zoekresultaten  
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hoog mogelijke ranking in Google. Met als gevolg dat er ook mensen verwezen worden naar 
webportalen waar ze niet moeten zijn voor de juiste informatie en zorg. Specifiek mensen met een 
complexe zorgvraag kunnen als gevolg hierdoor keer op keer irrelevante of te algemene informatie 
krijgen. 

Voor uitgebreide informatie ten aanzien van dit deel van het onderzoek kunt u bijlage II raadplegen. Hierin treft 
u een volledig verslag van het kwantitatief onderzoek dat verricht is en de diverse onderzochte webportalen. 
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IV. Conclusies en aanbevelingen 
 

Conclusies 
Dat een goede informatievoorziening een bijdrage kan leveren aan een verlaging van de complexiteit bij 
zorgvragen en het verminderen van escalatie-situaties staat buiten kijf. Veel informatie is er immers wel, maar 
een herordening en optimalisatie hiervan is noodzakelijk.  

Gegeven de grote hoeveelheid bestaande informatiebronnen is het niet verstandig om een nieuwe routewijzer 
voor complexe zorgvragen in de vorm van een (1) webportaal of (1) ingang te introduceren. Het zou leiden tot 
de zoveelste ‘speler’ op het terrein van informatievoorziening in de zorg. Daarbij is het ondoenlijk om, gelet op 
de grote diversiteit aan variabelen en de veranderlijkheid hiervan, kwalitatief alle profielen voldoende goed te 
kunnen bedienen voor wat betreft hun specifieke informatiebehoefte. Bovendien blijkt uit validatie van de 
onderzoeksresultaten gedurende de expertconsultaties dat de grootste baten van een routewijzer voor 
complexe zorgvragen (bovenkant van de piramide, zie figuur 2 en 3) te vinden zijn bij professional9s Dit ervan 
uitgaand dat Routewijzers die ondersteunen bij de Basis op orde (onderkant van de piramide) nader 
geoptimaliseerd en geüniformeerd worden zodat minder onnodige escalaties ontstaan richting professionals.  

De oplossing voor een routewijzer complexe zorgvragen dient daarom eerder gezocht te worden in het 
verbeteren van de bestaande informatiebronnen, en deze beter op elkaar te laten aansluiten. Dit gericht op de 
burger en op de professional.   

Onderstaand de belangrijkste conclusies uit het onderzoek: 

• Meer en betere specifieke informatie is noodzakelijk. Er is een veelheid aan informatiebronnen 
beschikbaar, maar veelal vindt de client generieke informatie en wordt er onvoldoende specifieke 
informatie bij complexe zorgvragen aangeboden. Cliënten met complexe zorgvragen hebben juist 
behoefte aan specifieke informatie, en vaak op meerdere onderwerpen tegelijkertijd. Aangezien het 
grootste deel van de bezoekers via zoekmachines en referrals op webportalen terecht komt is het 
belangrijk om dit nader te optimaliseren. Cliënten en professionals kunnen zo beter geholpen worden, 
waardoor zaken minder snel escaleren. 
 

• Professionals zijn een belangrijk kanaal voor complexe zorgvragen, en moeten beter worden 
ondersteund. Mensen met complexe zorgvragen zijn vaak het beste geholpen via een professional, in 
plaats dat zij zelf hoeven te zoeken naar mogelijkheden/antwoorden. In de praktijk blijkt echter wel dat 
professionals niet altijd weten welke oplossingen er mogelijk zijn. Voor wat betreft de 
informatievoorziening in zorg en ondersteuning is de beschikbare informatie kwalitatief zeer divers en 
gefragmenteerd, hier is verbetering noodzakelijk.  
 

• Betrouwbare en bruikbare gebruikersdata is moeilijk te verkrijgen. Het meten en analyseren van de 
doelmatigheid en effectiviteit van de huidige informatievoorziening is beperkt mogelijk. Om tot een 
efficiënte inzet van informatievoorziening te komen is het nodig om de effectiviteit van de 
informatievoorziening te meten en zo te bepalen in welke mate we cliënten met een zorgvraag/-
behoefte al dan niet bereiken en helpen. Toegang tot de benodigde data en instrumenten om deze te 
analyseren met borging van privacy zijn nodig voor verdere analyse en het beter kunnen ondersteunen 
van de informatievoorziening-functie richting cliënten en professionals. 
 

• Centrale ‘autoriteit’ op informatievoorziening mist. Er zijn vele bronnen voor informatie voor mensen 
met complexe zorgvragen, met evenzovele eigenaren. Hierdoor is een versplinterd en weinig 

 
 

9  in de ruimste zin des woord: zorgprofessionals maar ook beleidsmedewerkers, content specialisten, organisaties met zorgportalen, etc. 
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samenhangend stelsel voor informatievoorziening ontstaan. Er mist een centrale ‘autoriteit’ die een 
coördinerende en faciliterende rol op zich neemt in de regie op dit informatielandschap.  Dit komt 
zowel de duidelijkheid richting burgers als professionals ten goede. Aanbieders van informatie moeten 
hierbij voldoende autonomie en beweegruimte krijgen voor het oplossen van deelvragen in het 
zorgstelsel, maar coördinatie op totaal is noodzakelijk. 
 

• Samenhangende informatieaanpak noodzakelijk. De oorzaken die leiden tot een verhoging van de 
complexiteit zijn divers en variabel. Dit vraagt om een flexibel instrument die kan inspelen op 
veranderende omstandigheden. Geïsoleerd de top van de piramide bedienen werkt niet, de hele 
piramide (volledig zorgproces) dient in ogenschouw genomen te worden teneinde escalatie situaties te 
voorkomen. Dit betekent dat in de “basis op orde” en “vraag-gedreven hulp” laag al aandacht dient te 
zijn voor mogelijke complexe zorgvragen om die snel naar de juiste informatiebron te dirigeren. Verder 
dient door continue analyse van de bovenste laag de informatievoorziening van de onderliggende lagen 
daar waar mogelijk verbeterd te worden. 
 

Aanbevelingen 
Het onderzoek laat zien dat het creëren van een nieuwe routewijzer voor complexe zorgvragen, naast alle 
bestaande routewijzers, niet veel meerwaarde gaat bieden. Met nog een nieuwe bron voor informatie wordt het 
voor burgers en professionals zeker niet duidelijker en overzichtelijker. Een aanpak die bestaat uit drie elkaar 
versterkende onderdelen, zoals is afgebeeld in Figuur 6, levert, onzes inziens, wel meerwaarde.  

 

 

Figuur 6 - Aanbevelingen in drie elkaar versterkende onderdelen 
 

Het is belangrijk dat de drie onderdelen van de oplossing gezamenlijk en samenhangend worden ingezet en 
elkaar versterken. Een sturingsmodel die daarin voorziet is randvoorwaardelijk voor het bereiken van het juiste 
resultaat. 
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Van versnippering naar samenhang 
Het creëren van samenhang gaat over het tot een logisch geheel maken van het aanbod van routewijzers, een 
logisch geheel voor de eindgebruikers, en ook een logisch geheel vanuit de vraag- en aanbodkant gezien. Dit in 
tegenstelling tot de huidige (versnipperde) situatie. Richt je op het verminderen van redundantie in de 
informatievoorziening en het aansluiten bij de leefwereld van de cliënt (o.b.v. profielen van OPaZ persona’s). Om 
dit te bewerkstelligen stellen wij de volgende zaken voor:       

1. Richt centrale aansturing in voor informatievoorziening op het gebied van zorg en ondersteuning. 
Verminder het aantal informatiebronnen waar nodig en laat bestaande (door de overheid 
gefinancierde) informatiebronnen een meer samenhangende informatievoorziening aanbieden door 
partijen te helpen in het creëren van overzicht en uniformiteit. Handel niet als ‘toezichthouder’ maar 
als samenwerkende organisatie en stel verder duidelijke ‘spelregels’ voor partijen. Centraliseer waar 
mogelijk of maak samenwerking tussen redacties mogelijk en andere ondersteuning en zet in op een 
sterke sturing op informatievoorziening die verantwoordelijk is voor meerdere portalen en regie heeft 
over meerdere portalen. Houdt hierbij de mogelijkheid voor regiogerichte informatievoorziening, zoals 
sociale kaarten, open.   

2. Betrek eigenaren van zorgportalen die reeds met complexe zorgvragen te maken hebben (Juiste loket, 
CCE, etc.). Bepaal in samenwerking met deze partijen en professionals wat een goede samenhang is 
tussen de betrokken routewijzers. Richt hiervoor een klankbordgroep in met vertegenwoordigers van 
deze partijen en andere deskundigen. Dit gebeurt nu op kleine schaal, zoals bij Juiste Loket en IlZe, 
maar is effectiever als dat breder wordt opgepakt.  

3. Wijzig de opzet van de webportalen zodanig dat deze specifieke antwoorden geven op specifieke vragen 
van cliënten. Zorg hierbij dat de webportalen ook meer specifieke antwoorden geven op vragen van 
burgers en professionals, zodat deze ook echt geholpen zijn met de geboden informatie. Let er hierbij 
op dat voor complexe zorgvragen de professionals het loket voor cliënten vormen, en dat de 
professionals adequaat ondersteund worden met dezelfde informatie. Gebruik evaluatie mechanismes 
om de effectiviteit te meten en focus daarbij op een balans tussen hoeveelheid content en de 
overzichtelijkheid daarvan vanuit het perspectief van de gebruiker. Zorg verder bij specifieke content 
dat deze op de juiste wijze vindbaar is door zoekmachines en dat er correct verwezen wordt naar de 
juiste pagina’s.   
 

Van ad hoc naar continue verbetering 
Continue verbetering gaat over het inrichten van processen waardoor de routewijzers zich steeds verder 
verbeteren, steeds op basis van input van de eindgebruikers. Belangrijk hiervoor is dat dus ook continu gemeten 
wordt waar de eindgebruikers behoefte aan hebben, wat voor hen werkt en wat niet werkt. Dit om steeds in te 
kunnen spelen op de veranderende behoeften van cliënten. Doel is om met veel kleine verbeteringen de overall 
kwaliteit te verbeteren. Niet eenmalig dus maar continu. Hiervoor stellen wij de volgende zaken voor: 

1. Richt een zichzelf versterkende feedbackloop in waardoor informatie wordt versterkt waar nodig, en de 
relevantie van informatie wordt gestuurd door het gebruik en de effectiviteit daarvan. Richt hiervoor 
processen in om verbeteringen te identificeren, te realiseren en het succes te monitoren. Stem de te 
monitoren grootheden af  en let daarbij wel op “second loop learning” (de criteria waarmee succes 
gemeten wordt, kunnen zelf ook veranderen). 

2. Betrek organisaties van professionals die reeds met complexe zorgvragen te maken hebben (Juiste 
loket, CCE, etc.). Bepaal in samenwerking met professionals op welke wijze de effectiviteit gemeten kan 
worden en welke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Betrek ook cliëntorganisaties om te 
valideren of cliënten ook daadwerkelijk beter geholpen worden. Bepaal rollen, verantwoordelijkheden, 
criteria en specificaties voor deelname zodat de kwaliteit van een zichzelf versterkende feedbackloop 
geborgd is. Zorg ervoor dat de inrichting vanuit samenwerking is en geef de resultaten terug aan 
partijen zodat zichtbaar is dat in gezamenlijkheid resultaten geboekt worden en niet een gevoel van 
toezicht ontstaat. 
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3. Experimenteer met geautomatiseerde verbeteringen. Verzamel statistieken over het gebruik van de 
webportalen, maak hier afspraken over met deelnemers aan het stelsel en bepaal in gezamenlijkheid 
door deskundigen waar burgers en professionals naar zoeken. Bepaal ook wat wel werkt en wat niet. 
Zet deze gegevens in bij de routewijzers en laat deze sturend zijn in wat burgers en professionals krijgen 
aangeboden. Experimenteer met een aanpak door middel van analysemethoden in combinatie met 
experts die het totaaloverzicht, samenhang en uniformiteit bewaken.  

 

Van publiceren naar analyseren 
Gedurende het onderzoek naar routewijzers complexe zorg hebben wij gebruik gemaakt van innovatieve 
methoden voor gegevensanalyse. Deze technieken worden nauwelijks tot beperkt door de partijen achter de 
bestaande routewijzers ingezet, terwijl hiermee inzichten kunnen worden verkregen die anders niet mogelijk 
waren. Wij doen dan ook de aanbeveling om in te zetten op gegevensanalyse en hierop verder te innoveren.  

Om cliënten en professionals zo goed mogelijk te bedienen is een set aan instrumenten nodig dat de veelheid 
aan informatie kan analyseren en verbinden zodat (flexibel) aanbevelingen kunnen worden gedaan. Verder kan 
door middel van een dergelijk instrument ook de mis-match aan informatie boven water worden gehaald zodat 
hierop ingegrepen kan worden en generieke informatie ook naar specifieke toepassingsgebieden vertaald kan 
worden. Ook voor wat betreft het aansluiten bij de leefwereld van cliënten kan dan in toenemende mate 
content vervaardigd worden die vindbaar is door zoekmachines en cliënten. 
 

1. Ontwikkel een set meet-/analyse instrumenten om de veelheid aan informatie te meten, analyseren en 
te verbinden. Dit om burgers en professionals zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Met een dergelijke 
set instrumenten kunnen analyses worden uitgevoerd op bestaande informatiebronnen zodat 
informatie beter gedeeld kan worden met andere partijen, de kwaliteit en effectiviteit hiervan gemeten 
kan worden en adviezen ontwikkeld kunnen worden ten aanzien van ontbrekende specifieke 
informatievoorziening. Deze set meetinstrumenten dient schaalbaar te zijn zodat klein gestart kan 
worden en steeds verder uitgebreid kan worden naar een brede set aan hulpmiddelen. Dit al naar 
gelang van de behoefte van de betrokken partijen. 

2. Zet deze instrumenten in voor het koppelen van vraag en aanbod. De set meetinstrumenten moet 
gebieden identificeren waar aanbod schaars is en zou een adviesfunctie moeten hebben wanneer het 
voor gegronde zorgvragen geen passend aanbod vindt. Gebruik deze meetinstrumenten niet alleen 
voor de top van de zorgpiramide. Dit zodat het een preventieve functie kan hebben en kan voorkomen 
dat cliënten van “Passende zorg” naar “Lastige situaties” gaan en uiteindelijk vastlopen. Gebruik experts 
bij de beoordeling van de uitgevoerde analyses zodat de organisaties verantwoordelijk voor de content 
correct begeleid kunnen worden in de aanpassingen die noodzakelijk zijn. 

3. Start de beproeving van deze meetinstrumenten kleinschalig met partijen die het verst gevorderd zijn 
met het structureren van hun informatievoorziening (informatielangdurigezorg.nl, Zorgkaart Nederland, 
Vilans, Regelhulp, CCE, Juiste Loket, etc.) door middel van een Proof of Concept (PoC). Toon door 
middel van deze PoC de haalbaarheid, werking en meerwaarde aan.  
 

Hoe verder?: Concrete Stappen 
Uit het onderzoek komt een breed en grootschalig informatielandschap naar voren dat nu door burgers en 
professionals worden gebruikt. Dit met het gevaar van te grote en daarmee niet te realiseren ambities. Er kan 
wel degelijk met een aantal concrete stappen gestart worden. Op basis hiervan kan verder worden gebouwd en 
geïnnoveerd:  

1. Creëer samenhang door regelhulp.nl, informatielangdurigezorg.nl en Het Juiste Loket beter op elkaar af 
te stemmen, zorg dat deze een eenduidige aansturing kennen, en dezelfde of een samenwerkende 
redactie. (Het Juiste Loket is geen webportaal, maar heeft wel de juiste informatie nodig voor het 
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beantwoorden van vragen). Hierbij gebruik makend van de afstemming die er al tussen ILZe en Juiste 
Loket is. 

2. Leer je digitale cliënt beter kennen. Start een traject waarin je de digitale cliënt leert kennen op basis 
van de reeds binnen OPaZ ontwikkelde persona’s, weet wat die zoekt, waarom en hoe hij zoekt en 
wanneer cliënten goed geholpen zijn. Ontwikkel hiertoe op data gebaseerde meetinstrumenten om 
inzicht te verkrijgen, hiervoor zijn diverse bruikbare data-analyse-instrumenten beschikbaar.  

3. Richt een klankbordgroep in van experts uit de betrokken organisaties en daarbuiten om input te geven 
aan de cyclus van continue verbeteringen en organiseer samenwerking. Gebruik de in punt 2 verkregen 
inzichten om de wijze waarop de informatievoorzieningsfunctie is ingericht nader te verbeteren. 

4. Organiseer continue verbeteringen voor de in 1 genoemde informatiebronnen door: 
a. Te verbeteren op basis van de vragen die binnenkomen bij Het Juiste Loket. 
b. Te verbeteren op basis het zoekgedrag en de achterliggende vragen van bezoekers aan 

regelhulp.nl en informatielangdurigezorg.nl. 
c. Te verbeteren op basis van de aangeboden onderwerpen in regelhulp.nl en 

informatielangdurigezorg.nl. 
5. Experimenteer met de sociale kaart voor regionaal gerichte informatievoorziening. Maak hiertoe gebruik 

van de reeds ingang gezette ontwikkelingen bij de bibliotheken als voorportaal naar informatie voor 
mensen met een complexe zorgvraag (en meer algemeen voor vragen over zorg en ondersteuning).  
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